Regulamin rekrutacji
w ramach Programu Erasmus+
do projektu 2014-1-PL01-KA102-001151 pt. „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia
zawodowego i samorealizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie „ Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji”
Celem Projektu jest wzrost mobilności zawodowej jego uczestników, nabycie nowej wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz wykształcenie szeregu ważnych w procesie edukacyjno –
zawodowym cech i kompetencji w tym: językowych, międzykulturowych i osobistych.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
Uczestnikiem Projektu może być uczeń/nauczyciel Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr1 im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, który kształci się/kształci w zawodach: technik
cyfrowych procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik
budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych lub osoba związana z
zarządzaniem i planowaniem rozwoju systemu oświaty i który spełnia warunki uczestnictwa
wymienione w § 3.
Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego celu Komisję
Rekrutacyjną.
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie
podpisać „Formularz aplikacyjny” a następnie przekazać go do sekretariatu szkoły.
Formularz Aplikacyjny zamieszczony będzie na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr1
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie:
http://www.zs1wyszkow.edu.pl/page.php?name=ERASMUS_PLUS
Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2014/15 oraz 2015/16.
Termin składania zgłoszeń: grupa I (uczniowie) - 23.02.2015 r.; grupa II (uczniowie) –
23.02.2015 r.; grupa III (nauczyciele) – 04.05.2015 r.; grupa IV (uczniowie) – 15.09.2015 r.;
grupa V (uczniowie) – 10.02.2016 r.
Termin rozmów kwalifikacyjnych ustali Komisja.
Dla uczniów zakwalifikowanych do Projektu i ich rodziców będzie zorganizowane zebranie
informacyjne, o terminie którego zostaną one poinformowane. Obecność na zebraniu jest
formą potwierdzenia udziału w Projekcie i zawarcia umowy o staż.
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§ 3 Kryteria uczestnictwa
Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące
kryteria:
1. uczęszcza do klasy II w zawodzie – technik żywienia i usług gastronomicznych lub III w
zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik obsługi
turystycznej, technik budownictwa lub uczy przedmiotów zawodowych w/w zawodach
albo związany jest z zarządzaniem i planowaniem rozwoju systemu oświaty,
2. osiągnął w ostatnim roku szkolnym pozytywne wyniki w nauce i zachowaniu,
3. wykazuje znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym,
4. jest zaangażowany w działalność społeczną na rzecz szkoły,
5. odbył rozmowę kwalifikacyjną,
6. wykazuje silna motywację do udziału w Projekcie i zagranicznym stażu,
7. posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony pisemnym oświadczeniem rodziców
(nauczyciel własnoręcznym podpisem)
W/w kryteria są punktowane następująco:
1. średnia ocen końcowo rocznych z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego
poprzedzającego proces rekrutacji :
a) 3,0 – 3,5 – 5 pkt.
b) 3,6 – 3,9 – 10 pkt.
c) 4,0 – 4,5 – 15 pkt.
d) 4,6 – 5,0 – 20 pkt.
2. ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji:
a) poniżej dobrej – 0 pkt.
b) dobra – 10 pkt.
c) bardzo dobra – 20 pkt.
d) wzorowa – 30 pkt.
 udział w konkursie, olimpiadzie co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 10pkt.
 tytuł finalisty lub laureata konkursu na szczeblu krajowym – 20 pkt.
 praca na rzecz szkoły, aktywność społeczna: po 2 pkt. za każdą działalność
 wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 0-15 pkt.
Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporządzi po 2 listy dla
każdej z grup uczestników: główną – dla osób z największą ilością uzyskanych punktów oraz
rezerwową – 4 kolejne osoby
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do:
a) udziału w przygotowaniu do stażu
b) gromadzenia informacji o swoich osiągnięciach w dzienniczkach praktyk
c) współprzygotowania konferencji podsumowującej Projekt
d) zaangażowania w promocję i upowszechnianie działań projektowych
e) złożenia ankiet ewaluacyjnych i raportu uczestnika stażu
f) utrzymywania kontaktu ze szkołą po jej ukończeniu w celu dzielenia się korzyściami
płynącymi ze stażu zagranicznego przy wchodzeniu na rynek pracy,
g) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z udziału w projekcie
Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział
dziecka/podopiecznego w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem
udziału w projekcie. Szczegółowe obowiązki zostaną ujęte w kontrakcie zawartym z każdym
z uczestników.
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§4
Przedmiot projektu
1. Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdów na staże dla czterech grup uczniów
i jednej nauczycielskiej:
a) w roku szkolnym 2014/15 do:
 Włoch, w terminie: 19.04 -16.05.2015 – klasy: III TPCG, III TOT, III TH
 Wielkiej Brytanii, w terminie: 17.05 – 13.06 2015 – klasy: II TGa i II TGb
 Wielkiej Brytanii, w terminie: 30.06 – 6.06.2015 r.- dla nauczycieli
b) oraz w roku szkolnym 2015/16 do:
 Wielkiej Brytanii, w terminie 09.11. – 04.12.2015r - klasy III TOT, III TH
 Włoch, w terminie: 04.04 – 30.04.2016 – klasy III TCPG i III TB
Instytucją przyjmującą we Włoszech jest: Azzura Societa Cooperativa Sociale w Spoleto we
Włoszech, Via Villa Redenta
Instytucją przyjmującą w Wielkiej Brytanii jest: Europatraining w Plymouth w Wielkiej
Brytanii,
Zagraniczny staż będzie trwał 4 tygodnie. Dla nauczycieli staż będzie trwał 5 dni.
§5
Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych
W projekcie weźmie udział 72 uczniów z Zespołu Szkół Nr1 im Marii Skłodowskiej – Curie
w Wyszkowie, z czego 40 uczniów pojedzie do Włoch i 32 uczniów do Wielkiej Brytanii.
Każda z grup będzie pod opieką 2 opiekunów oddelegowanych ze szkoły. Zostanie
zorganizowany wyjazd do wskazanej w § 4 instytucji przyjmującej. Staż 10 nauczycieli
odbędzie się w Wielkiej Brytanii.
Uczestnik tylko jeden raz może wziąć udział w zagranicznym stażu.
W ramach budżetu Projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie
praktyki zawodowej (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe).
§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy:
a) rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora w terminie do 7 dni po
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
b) rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w
terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.
Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne
zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich
rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z
listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.
§7
Postanowienia końcowe
Dodatkowe informacje w sprawie udziału w Projekcie można uzyskać u Koordynatora
Projektu - Elżbiety Mańko oraz Dyrektora szkoły – Mariana Popławskiego
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